II. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie rehabilitacji społecznej
niepełnosprawnych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
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Dane kontaktowe Administratora:
- listownie, osobiście: ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
- email: pcprlezajsk@gmail.com
- telefonicznie: 17 242 82 58 w. 13
Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Stachura
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@starostwo.lezajsk.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (j. t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz rozporządzeń do powyższych ustaw.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku są przepisy prawa, uprawnienia te mogą być ograniczone lub
wyłączone.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, wynikające
z obowiązku realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku zadania publicznego.
Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem
sprawy bez rozpatrzenia.
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